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Zienswijze NRD plan-MER Luchtruimherziening

Gevraagde beslissing
Bijgaande zienswijze (met corsanummer U19.07319) op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de
plan-MER voor de Luchtruimherziening vast te stellen.
Samenvatting
De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie bereiden een besluit
voor over de herziening van het Nederlandse luchtruim. Bij dat besluit moet een plan-MER worden
opgesteld, waarin wordt vermeld op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van de
herziening van het Nederlandse luchtruim voor de leefomgeving. De eerste stap in het opstellen van
een plan-MER is de terinzagelegging van bijgaande notitie Reikwijdte en Detailniveau waarin staat
wat in het plan-MER onderzocht zal worden.
De notitie Reikwijdte en Detailniveau bestaat uit vier delen:
 Het eerste deel beschrijft algemene informatie over de luchtruimherziening en de aanleiding
voor een plan-MER;
 Het tweede deel beschrijft de varianten, hoe varianten opgebouwd worden en het proces tot
de voorkeursvariant;
 Het derde deel beschrijft het toetsingskader met de thema’s en criteria waarop de effecten
worden bepaald;
 Het vierde deel beschrijft het proces en het vervolg.
De notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de plan-MER voor de luchtruimherziening (NRD) ligt vanaf
10 september tot en met 7 oktober 2019 ter inzage. Iedereen kan hierop een zienswijze indienen.
Lansingerland heeft samen met overige partners in de BRR bijgaande concept- zienswijze opgesteld.
In verband met de zeer korte termijn voor het indienen van een zienswijze, wordt de zienswijze
rechtstreeks aan u voorgelegd ter besluitvorming zonder voorafgaande behandeling in de Commissie
Ruimte.
Financiële consequenties
N.v.t.
Verdere procedure
Na uw besluitvorming wordt de zienswijze verzonden aan het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat binnen de reactietermijn (t/m 7 oktober).
Juridische aspecten
N.v.t.

Extern draagvlak/burgerparticipatie
De zienswijze is afgestemd met de overige leden van de BRR. Zij dienen desgewenst een eigen
zienswijze in.
Duurzaamheid
N.v.t.
Bijlagen
 NRD plan-MER Luchtruinherziening T19.13952
 Concept zienswijze U19.07319

Toelichting
Inleiding
De NRD, die door het ministerie van I&W ter voorbereiding van de plan-MER voor de
Luchtruimherziening is opgesteld, ligt 4 weken ter inzage tot en met 7 oktober 2019. De NRD is
aanleiding voor Lansingerland tot het indienen van een zienswijze.
Beoogd maatschappelijk effect
Behartiging van de belangen van de inwoners van Lansingerland op het gebied van de luchtvaart.
De kernargumenten en kanttekeningen
Zie de zienswijze.
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De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel
Overwegende dat
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de plan-MER voor de Luchtruimherziening van 10 september
tot en met 7 oktober ter inzage ligt voor zienswijzen;
de concept-zienswijze door de leden van de BRR is voorbereid.
Gelet op
artikel 147 van de gemeentewet.
Besluit(en)
Bijgaande zienswijze (met corsanummer U19.07319) op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de
plan-MER voor de Luchtruimherziening vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
van 3 oktober 2019,
de griffier,

drs. Marijke Walhout

